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Starostwo Powiatowe w Gołdapi 

ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap 

tel. (0-87) 615-44-44 

fax. (0-87) 615-44-45 

e-mail: starostwo.goldapskie@post.pl 

www.powiatgoldap.pl 

Dorota Beata Grudnik – Cemborek – Główny 

Specjalista ds. Edukacji, 30.08.2010 

Dorota Beata Grudnik – Cemborek – Główny 

Specjalista ds. Edukacji, 30.08.2010 

Jarosław Podziewski – Starosta Gołdapski, 

31.08.2010 r.  

Opracował:  imię i nazwisko, stanowisko oraz data Sprawdził: imię i nazwisko, stanowisko oraz data Zatwierdził: imię i nazwisko, stanowisko oraz data 

 

Przejrzysta Polska 

Nazwa sprawy: Zgłoszenie do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej 

Wymagane 

dokumenty: 

1. Wniosek (do pobrania).  

2. Statut szkoły lub placówki. 

3. Dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, 

przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce.  

4. Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia  

7 września 1991r. o systemie oświaty. 

5. W przypadku ubiegania się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem 

rozpoczęcia działalności, wpis do ewidencji może nastąpić, jeżeli osoba prowadząca 

przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty, a w przypadku szkoły medycznej - 

także ministra właściwego do spraw zdrowia, o spełnianiu wymagań określonych  

w art. 7 ust.3. 

Opłaty: Bez opłat 

Kasa Starostwa: Kasa Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap, I piętro, pokój nr 7, 

czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7
30

 do 14
30 

Sposób dostarczenia 

dokumentów: 

Niezbędne dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Starostwa  

Powiatowego w Gołdapi  

Miejsce złożenia 

dokumentów: 

Dokumenty należy złożyć w  Biurze Obsługi Mieszkańców Starostwa Powiatowego 

w Gołdapi , ul. Krótka 1, parter 

Sprawę załatwia  

i udziela 

szczegółowych 

wyjaśnień: 

Samodzielne Stanowisko ds. Edukacji, pok. nr 37, III piętro, tel. 87 615 44 16 

 

Godziny 

urzędowania: 

Od poniedziałku do piątku w godz. od 7
30

 do 15
30

  

 

Termin załatwienia 

sprawy: 

1. Starosta gołdapski w przypadku spełnienia wszystkich wymagań dokonuje wpisu  

do ewidencji w ciągu 30 dni oraz z urzędu dostarcza zgłaszającemu zaświadczenie 

o wpisie do ewidencji. W przypadku, gdy zgłoszenie jest niekompletne i nie zostanie 

uzupełnione, bądź statut jest sprzeczny z obowiązującym prawem, wydaje decyzję 

o odmowie wpisu do ewidencji. 

Sposób załatwienia 

sprawy: 

1. Zgłoszenie do ewidencji podlega sprawdzeniu pod względem formalnym 

i merytorycznym,  

2. W przypadku stwierdzenia braków lub uchybień osoba prawna lub fizyczna 

składająca zgłoszenie jest informowana o potrzebie uzupełnienia, bądź zmiany 

dostarczonych dokumentów, z podaniem terminu realizacji. 

Podstawa prawna: art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświat (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 

z późn. zm.). 

 

Karta Usługi nr KU-ED-3-A 

http://powiatgoldap.pl/files/iso/ed/formularz/wniosek_F-1_%20KU-ED-3-A.pdf

